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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hồng Ngự, ngày 10 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán kinh phí, diện tích, số lượng
công trình miễn Thủy lợi phí năm 2020 của huyện Hồng Ngự
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Công văn số 1303/STC-TCĐT ngày 04 tháng 06 năm 2021 của Sở
Tài chính tỉnh Đồng Tháp về việc quyết toán kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản
phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020;
Xét Tờ trình số 734/TTr-PTCKH ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Phòng Tài
chính và Kế hoạch.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quyết toán kinh phí, diện tích, số lượng công trình miễn
Thủy lợi phí năm 2020 của huyện Hồng Ngự, cụ thể như sau:
1. Về quyết toán kinh phí miễn thu Thủy lợi phí:
- Kinh phí miễn thu Thủy lợi phí chấp nhận quyết toán: 25.480.735.000 đồng (Bằng
chữ: Hai mươi lăm tỷ, bốn trăm tám mươi triệu, bảy trăm ba mươi lăm nghìn đồng).
- Kinh phí cấp phát trong năm 2020: 27.865.498.000 đồng (Bằng chữ: Hai
mươi bảy tỷ, tám trăm sáu mươi lăm triệu, bốn trăm chín mươi tám nghìn đồng).
- Số vốn chưa quyết toán; số vốn chuyển kết dư sang năm sau và số vốn đã
thực hiện chưa thanh toán khối lượng:
+ Số vốn chưa quyết toán: 2.384.763.000 đồng.
+ Số vốn chuyển kết dư sang năm sau năm 2021 (kể cả số dư tạm ứng):
3.259.763.000 đồng
- Khối lượng đã thực hiện công trình miễn Thủy lợi phí gồm: Khối lượng
trong Kế hoạch vốn năm 2020 đã thực hiện 25.480.685.000 đồng, gồm 32 công trình.
(đính kèm biểu chi tiết)
2. Về diện tích miễn thu Thủy lợi phí: Tổng diện tích miễn thu thuỷ lợi phí
12.570 ha.
3. Về số lượng công trình phục vụ công trình Thủy lợi phí:
- Tổng số lượng công trình đã thực hiện duy tu, sửa chữa, nâng cấp để phục
vụ công trình Thủy lợi phí 25 công trình.
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- Tổng khối lượng công trình đã đào đắp thực hiện duy tu, sửa chữa, nâng
cấp 228.235,454m3; tổng chiều dài công trình đã thực hiện duy tu, sửa chữa, nâng
cấp 19.682,504m.
(đính kèm biểu chi tiết)
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
1. Trên cơ sở số liệu quyết toán kinh phí cấp bù miễn Thủy lợi phí tại Quyết
định này và nguồn kinh phí, diện tích, số lượng công trình miễn thu Thủy lợi phí
được Ngân sách Trung ương hỗ trợ. Phòng Tài chính và Kế hoạch, Phòng Nông
nghiệp và PTNT, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Kho bạc nhà
nước Hồng Ngự thực hiện việc tất toán tài khoản và thanh toán công nợ theo quy
định hiện hành.
2. Phòng Tài chính và Kế hoạch phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy
ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai việc thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng Phòng Tài
chính và Kế hoạch, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc Nhà nước
Hồng Ngự, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Các Sở: NN-PTNT, Tài chính;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/NN.
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